
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ATIVAÇÃO CORTICAL DURANTE TAREFAS MOTORAS 

REALIZADAS EM AMBIENTE VIRTUAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE GÊNEROS 

 

 

 

 

 

Isabelle Ananda Oliveira Rêgo 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

Fevereiro de 2018 

 



 

Isabelle Ananda Oliveira Rêgo 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ATIVAÇÃO CORTICAL DURANTE TAREFAS MOTORAS 

REALIZADAS EM AMBIENTE VIRTUAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE GÊNEROS 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Fisioterapia, do Departamento 

de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito para obtenção 

do Título de Mestre em Fisioterapia. Área de 

Concentração: Avaliação e intervenção nos 

Sistemas Nervoso e Musculoesquelético. Linha 

de pesquisa: Avaliação e intervenção em 

fisioterapia neurológica.  

Orientadora: Professora Dra. Fabrícia Azevedo 

da Costa Cavalcanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

  Fevereiro de 2018



i 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

Coordenador da Pós-graduação em Fisioterapia: 

Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS 

 Rego, Isabelle Ananda Oliveira.  

   Análise da ativação cortical durante tarefas motoras 

realizadas em ambiente virtual: um estudo comparativo entre 

gêneros / Isabelle Ananda Oliveira Rego. - 2018.  

   62f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia. Natal, RN, 2018.  

   Orientador: Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti.  

 

 

   1. Terapia de Exposição à Realidade Virtual - Dissertação. 2. 

Eletroencefalografia - Dissertação. 3. Fisioterapia - 

Dissertação. I. Cavalcanti, Fabrícia Azevedo da Costa. II. Título.  

 

RN/UF/BS-CCS                                      CDU 615.825 

 

 

 



iii 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ATIVAÇÃO CORTICAL DURANTE TAREFAS MOTORAS 

REALIZADAS EM AMBIENTE VIRTUAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE GÊNEROS 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Profa. Dra. Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti 
(Departamento de Fisioterapia da UFRN) 

 

Prof. Dra. Elizabel De Souza Ramalho Viana 
(Departamento de Fisioterapia da UFRN) 

 

Prof. Dr Kliger Kissinger Fernandes Rocha  
(Externo a instituição – Faculdade Estácio de Natal) 

 

 



iv 
 

DEDICATÓRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DEUS, pelo seu amor incondicional,  
pelo seu cuidado e por me guiar pelos mais lindos caminhos. 

. 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus por ter me guiado, por manter firme minha fé e por ter me presenteado com 

a escolha desta carreira; 

A minha Mãe do Céu por ter intercedido em tantas graças alcançadas e por ter 

segurado a minha mão nos momentos difíceis; 

Aos meus pais, Ademar e Fátima, pelo amor, cuidado e esforço para que eu 

chegasse até esta etapa na minha vida; 

Ao meu querido Heitor, pela torcida, companheirismo e amor durante todo esse 

período; 

As minhas irmãs, cunhados e sobrinhos pela cumplicidade, amizade, apoio e ajuda; 

Aos meus amigos da escola por terem acompanhado, incentivado, rezado e vibrado 

comigo em tantos momentos; 

Aos professores por todos os conhecimentos partilhados, por toda ajuda sincera, 

esforço e amizade; 

A minha turma de mestrado por tudo que me ensinaram sobre união, perseverança 

e dedicação; 

Ao grupo de pesquisa Realidade Virtual por terem colaborado com a concretização 

dessa pesquisa, especialmente a Kim e Thaiana, por toda a ajuda e disponibilidade; 

A minha orientadora, Fabrícia, por ser o meu exemplo de amor, competência e 

dedicação à fisioterapia; 

A banca avaliadora, por toda a contribuição feita para a melhoria deste trabalho; 

Aos meus pacientes por terem acreditado no meu trabalho e por me ensinarem o 

quão bom é fazermos algo com amor. 

A todos: muito obrigada. 

Vocês são essenciais, essa conquista é de vocês. 

 



vi 
 

SUMÁRIO 

Dedicatória .......................................................................................................... iv 

Agradecimentos ...................................................................................................v 

Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................ viii 

Lista de Tabelas .................................................................................................. ix 

Lista de Figuras ....................................................................................................x 

RESUMO............................................................................................................ 12 

ABSTRACT ........................................................................................................ 13 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................. 14 

2. JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 18 

3. HIPÓTESE DA PESQUISA ........................................................................... 19 

4. OBJETIVOS .................................................................................................. 20 

4.1 Objetivo Geral .................................................................................... 20 

4.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 20 

5.  METODOLOGIA ............................................................................................ 21 

 5.1 Caracterização do estudo....................................................................21 

 5.2 Local do estudo....................................................................................21 

 5.3 Aspectos éticos....................................................................................21 

 5.4 Seleção da amostra.............................................................................21 

5.5 Critérios de Elegibilidade ................................................................... 21 

5.5.1 Critérios de inclusão ............................................................. 21 

5.5.2 Critérios de exclusão ............................................................ 22 

5.6 Instrumentos de avaliação  ................................................................ 22 

5.7 Protocolo de intervenção ................................................................... 25 

 5.8 Desenho do estudo..............................................................................29 

5.9 Processamento e análise dos dados  ................................................ 30 

5.10 Análise estatística ............................................................................ 32 

6. RESULTADOS ............................................................................................... 33 

6.1 Caracterização da amostra ................................................................ 33 

6.2 Potenciais de ativação ....................................................................... 33 

6.3 Comparação da ativação cerebral entre homens e mulheres ............ 36 

7. DISCUSSÃO .................................................................................................. 40 

7.1 Jogo Balance Bubble ......................................................................... 40 



vii 
 

7.2 Jogo Penguin Slide ............................................................................ 43 

7.3 Jogo Soccer Heading ......................................................................... 45 

7.4 Jogo Tight Rope ................................................................................ 46 

7.5 Jogo Table Tilt ................................................................................... 47 

8. CONCLUSÃO ................................................................................................. 48 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 49 

ANEXOS ............................................................................................................ 54 

APÊNDICES ....................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

RV – Realidade Virtual  

EEG – Eletroencefalograma  

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa  

HUOL – Hospital universitário do Rio Grande do Norte  

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

MEEM – Mini Exame do Estado Mental  

WBB – Wii Balance Board  

SDK - Software Developer Kit  

ICA – Análise de Componente Independente 

SPSS – Statistical Package for the Social Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Eletrodos do Emotiv EPOC e sua correspondência anatômica 

das áreas cerebrais  ........................................................................................... 24                                                                             

Tabela 2. Caracterização da amostra ................................................................ 33  

Tabela 3. Análise estatística comparativa do potencial de ativação 

cerebral no jogo Balance Bubble, nas frequências alfa e beta ........................... 36 

Tabela 4. Análise estatística comparativa do potencial de ativação 

cerebral no jogo Penguin Slide, nas frequências alfa e beta .............................. 37 

Tabela 5. Análise estatística comparativa do potencial de ativação 

cerebral no jogo Soccer Heading, nas frequências alfa e beta .......................... 37 

Tabela 6. Análise estatística comparativa do potencial de ativação 

cerebral no jogo Tight Rope, nas frequências alfa e beta .................................. 38 

Tabela 7. Análise estatística comparativa do potencial de ativação 

cerebral no jogo Table Tilt, nas frequências alfa e beta ..................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Dispositivo de eletroencefalografia da Emotiv EPOC.......................... 23 

Figura 2. Pontos monitorados pelo sistema Emotiv Epoc conforme 

determinação do sistema internacional 10-20. ................................................... 23 

Figura 3. Tela do software Test Bench apresentando o registro do EEG 

bruto ................................................................................................................... 24 

Figura 4. “Headset” do Emotiv EPOC posicionado na cabeça do voluntário ..... 26 

Figura 5. Orientação de posicionamento sobre escalpo .................................... 26 

Figura 6. Cores de eletrodos conforme seu status de funcionamento: preto 

(ausência de sinal ou equipamento desligado); vermelho (sinal fraco); 

amarelo, (sinal regular ou viável) e verde (sinal ótimo ao funcionamento) ......... 27 

Figura 7. Controle (o Wiimote) à esquerda.  Console do Nintendo Wii ao 

centro e Wii Balance Board à direita .................................................................. 27 

Figura 8. Representação da filtragem do sinal, estando em azul o sinal 

com ruídos e em vermelho o sinal filtrado .......................................................... 31 

Figura 9. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Alfa, para ambos os grupos, no jogo Balance Bubble ............ 34 

Figura 10. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Beta, para ambos os grupos, no jogo Balance Bubble. ......... 34 

Figura 11. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Alfa, para ambos os grupos, no jogo Penguin Slide ............... 34 

Figura 12. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Beta, para ambos os grupos, no jogo Penguin Slide ............. 34 

Figura 13. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Alfa, para ambos os grupos, no jogo Soccer Heading ........... 34 



xi 
 

Figura 14. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Beta, para ambos os grupos, no jogo Soccer Heading .......... 34 

Figura 15. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Alfa, para ambos os grupos, no jogo Tight Rope ................... 35 

Figura 16 Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Beta, para ambos os grupos, no jogo Tight Rope  ................. 35 

Figura 17. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Alfa, para ambos os grupos, no jogo Table Tilt. ..................... 35 

Figura 18. Representação da média e desvio padrão do potencial de 

ativação da onda Beta, para ambos os grupos, no jogo Table Tilt . ................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMO 

 

Introdução: Embora existam muitas semelhanças na estrutura e função cerebral, em 

homens e mulheres saudáveis, há diferenças importantes que distinguem o cérebro 

masculino do feminino, levando a distintas respostas cerebrais neuroelétricas. Na 

atualidade, uma das técnicas que tem permitido o monitoramento do cérebro em atividade 

é a eletroencefalografia, a partir de interfaces não-invasivas e wireless. Desse modo, torna-

se possível compreender o processo de ativação cerebral diante de uma tarefa motora 

baseada em realidade virtual, sendo esse um recurso terapêutico cada vez mais utilizado. 

Objetivo: Investigar a influência de uma tarefa motora, realizada em ambiente virtual, 

sobre a atividade cerebral de homens e mulheres, jovens saudáveis. Metodologia: Trata-

se de um estudo comparativo, envolvendo 30 indivíduos, sendo 15 mulheres (A) e 15 

homens (B). Após passarem por uma avaliação fisioterapêutica e do estado cognitivo, por 

meio do Mini Exame de Estado Mental, os grupos foram submetidos a uma sessão (20 

minutos) com cinco jogos de equilíbrio, em realidade virtual (RV), durante a qual foi 

realizada a gravação da atividade eletroencefálica por meio do Emotiv Epoc, para 

avaliação da atividade cortical. Resultados: Nos jogos Penguim Slide, Soccer Heading e 

Table Tilt, as médias do potencial de ativação, em todos os canais, foram maiores no 

grupo dos homens. No jogo Balance Bubble, as mulheres apresentaram maior ativação. Já 

no jogo Tight Rope, homens e mulheres apresentaram padrão de ativação cerebral 

semelhante. Conclusão: verificou-se que a realidade virtual, em situações de exposição 

imediata, é capaz de levar a uma ativação cerebral diferente, de acordo com o jogo 

escolhido. 

 

Palavras chaves: Terapia de Exposição à Realidade Virtual, EEG, Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Although there are many similarities in brain structure and function in healthy 

men and women, there are important differences that distinguish the male brain from the 

female brain, leading to distinct neuroelectric brain responses. Nowadays, one of the 

techniques that has allowed the monitoring of the brain in activity is the 

electroencephalography, from non-invasive interfaces and wireless. Thereby, it becomes 

possible to understand the process of brain activation in a motor task based on virtual 

reality, which is a therapeutic resource increasingly used. Objective: To investigate the 

influence of a motor task performed in a virtual environment on the brain activity of healthy 

young men and women. Methodology: This is a comparative study, involving 30 

individuals who were divided into two groups: female (A) and male (B). After undergoing a 

physical therapy assessment and cognitive status, through the Mini Mental State 

Examination, they were submitted to a session (20 minutes) of balance training in virtual 

reality (VR) during which the electroencephalic activity was recorded by Emotiv Epoc for 

evaluation of cortical activity. Finally, they were asked about their experience with VR. 

Results: In the Penguim Slide, Soccer Heading and Table Tilt games the means of 

activation potential in all channels were higher in the men group. In the game Balance 

Bubble the women presented greater activation. Already in the game Tight Rope, men and 

women presented similar pattern of cerebral activation. Conclusion: it was verified that 

virtual reality, in situations of immediate exposure, is capable of leading to a different brain 

activation, according to the chosen game. 

 

Keywords: Virtual Reality Exposure Therapy, EEG, Physiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Evidências clínicas e epidemiológicas demonstram diferenças entre gêneros, na 

prevalência e no curso de diversas desordens de origem neurológica (Souerbier et 

al.,2017). A literatura sugere que, embora existam muitas semelhanças na estrutura e 

função cerebral, em homens e mulheres saudáveis, há diferenças morfológicas e 

funcionais importantes, que distinguem o cérebro masculino do feminino, levando a crer 

que diferenças na ativação cortical, ou seja, na resposta cerebral neuroelétrica, podem ser 

encontradas (McCarthy, 2016; Jausovec et al., 2009). 

Os estudos fornecem dados que apontam evidência morfológica de considerável 

dimorfismo cortical, com a demonstração de densidades neuronais e número de neurônios 

significativamente mais elevados no gênero masculino, ao passo que, no gênero feminino, 

há um aumento de processos neuronais (Rabinowicz et al.,1999 e McCarthy, 2016). 

Dado a maior quantidade de processos neuronais e inferior número de neurônios no 

sexo feminino, em comparação com o masculino, qualquer doença que causa perda 

neuronal poderia levar a déficits funcionais mais graves nas mulheres, devido à maior 

perda de conexões dendríticas, por neurônio perdido. Essas diferenças podem começar a 

ser ligadas a um complexo conjunto de vantagens e limitações específicas do gênero 

(Courten-Myers et al., 1999). 

A partir dessa compreensão, os homens manifestam uma maior prevalência de 

retardo mental e dificuldades de aprendizagem, comparados às mulheres. Por outro lado, 

elas apresentam uma maior incidência e prevalência de demência do que os homens. 

Estudos demonstram exemplos de diferenças neurais locais, relacionadas ao gênero, que 

sustentam uma variedade de diferenças sexuais em comportamento e habilidades 

cognitivas específicas (Grabowska, 2017).  

Ainda, em atividades visuais que exigem atenção, observou-se, pela 

eletroencefalografia, que a ativação máxima no sexo feminino se localizava, 

principalmente, nas regiões frontal inferior esquerda e giro temporal superior, enquanto que 

no sexo masculino foi observado região frontal inferior direita e giro temporal superior. Os 

estudos apontam que tarefas que exigem atenção visual dependem de contribuições de 

diferentes lateralizações do cérebro, ligadas ao gênero, acreditando-se que há um 

processamento lateralizado (Jausovec et al., 2009; Kosmidou et al., 2015). 
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Os estudos que utilizaram imagem funcional mostraram, ainda, diferentes padrões de 

ativação cortical, sem diferenças de desempenho, sugerindo que cérebros masculinos e 

femininos podem utilizar estratégias diferentes para alcançar habilidades semelhantes 

(Rubia et al., 2013). Evidências emergentes indicam, ainda, que os mecanismos de 

plasticidade cerebral diferem entre homens e mulheres, a nível sistêmico, a nível sináptico 

ou em nível de circuitos corticais (Dachtler & Fox, 2017). 

Além disso, homens e mulheres apresentam diferenças na conectividade cortical, que 

se desenvolve no início da adolescência (Ingalhalikaret et al., 2014). Em particular, as 

áreas corticais pré-frontais parecem apresentar uma ligação mais forte inter-hemisférios no 

gênero feminino e intra-hemisfério no gênero masculino. As observações sugerem que os 

cérebros masculinos são estruturados para facilitar a conectividade entre percepção e 

ação coordenada, enquanto cérebros femininos são projetados para facilitar a 

comunicação entre modos de processamento analítico e intuitivo (Ingalhalikar et al., 2014). 

  Partindo da premissa existente a respeito do dimorfismo e dinamismo da atividade 

cortical, em homens e mulheres, a partir de variados eventos externos, uma questão ainda 

não devidamente esclarecida envolve o comportamento da ativação cerebral, durante 

tarefas cognitivo-motoras, inseridas no processo de reabilitação e de que forma essa 

ativação relaciona-se com o gênero e os diversos ambientes propostos na terapia. 

 Considerando ambientes terapêuticos, no âmbito da reabilitação neurológica, 

recursos fisioterapêuticos inovadores têm surgido, com o objetivo de potencializar a 

reorganização cerebral, a partir de planos terapêuticos que envolvam desafio, adesão e 

aprendizado. Dentre eles, destaca-se a terapia baseada na Realidade Virtual (RV) 

(Peñasco-Martín et al.,2010; Merians et al., 2002). 

Ao se falar em RV, devem-se levar em consideração dois conceitos importantes: 

interação e imersão. A interação ocorre pela possibilidade de manipulação, em tempo real, 

do ambiente virtual. A imersão acontece quando o indivíduo tem a percepção de estar 

fisicamente em um ambiente virtual, interagindo com objetos nele contidos, como se 

fossem reais (Peñasco-Martín et al., 2010; Wagner et al., 2013). 

Diante de um ambiente enriquecido por vários estímulos sensoriais, a RV leva a uma 

integração multissensorial, potencializando a função cerebral, uma vez que dois ou mais 

estímulos sensoriais coincidentes, quanto ao tempo e espaço, são detectados mais 

rapidamente do que um estímulo isolado, sendo acoplados em uma única percepção. Essa 

integração facilita processos adaptativos neurais, promovendo o retorno da função e a 
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recuperação da capacidade motora, pela reorganização cortical ou pela compensação 

realizada por áreas competentes (Wright, 2014).  

Na atualidade, uma das técnicas que tem permitido o monitoramento do cérebro em 

atividade, é a eletroencefalografia a partir de interfaces não-invasivas e wireless 

(Malinowska et al., 2013; Aspinall et al., 2013). O eletroencefalograma (EEG) é o sinal 

elétrico gerado por grupamentos de neurônios, subjacentes aos eletrodos da interface 

utilizada (Luft & Andrade, 2006, Eric et al., 2014). A amplitude captada por um EEG de um 

indivíduo normal, em vigília, pode variar até 100mv, e sua intensidade dependerá do 

estado do paciente avaliado e de fatores como a localização do eletrodo no couro cabeludo 

do indivíduo (Blinowska & Durka, 2006; Valipour et al., 2014).  

Com relação à variação da frequência, este é o fator que determina e caracteriza os 

ritmos cerebrais: delta (0.5-4Hz), indicando sonolência e relaxamento; teta (4-8Hz), 

indicando estado de meditação profunda, sono diurno e tarefas automáticas;  alfa (8-15Hz), 

indicando estado de alerta relaxado, descanso e meditação; beta (15-30Hz), que está 

relacionado com estado de vigília, alerta, engajamento mental e processamento consciente 

da informação; gama (>30Hz) está associado a alto nível de processamento da informação 

(Badcock et al., 2013, Blinowska & Durka, 2006). 

Os ritmos cerebrais mais investigados em pesquisas com atividade motora e 

processamento de ação, são: alfa e beta. Essas faixas de freqüência podem estar 

relacionadas com a codificação da ação e percepção, estando fortemente vinculados à 

ativação do córtex sensorial e motor, podendo, ainda, sugerir o nível de esforço neural 

exigido por derterminada tarefa (Quandt et al.,2012). 

É importante destacar que os diferentes ritmos cerebrais não se apresentam 

independentes e um mesmo processo cognitivo pode estar associado a variações nos 

sinais de EEG de diversas frequências (Schomer et al.,2011). Neste sentido, estudos 

envolvendo ativação cerebral, têm investigado a relação entre alterações nos padrões de 

ritmos cerebrais, em diferentes áreas do cérebro, e mudanças no comportamento do 

indivíduo (Kim & Lee, 2013). 

Com a análise da atividade cerebral, por uso de eletroencefalografia funcional (fEEG), 

é possível observar e até mensurar dados antes simplesmente descritos, a partir de 

opiniões ou inferências (Anderson, 2012). O uso de EEG portátil assume, portanto, um 

papel importante na observação da dinâmica cerebral, possibilitando, assim, uma 
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observação mais objetiva de processos corticais, auxiliando o seu entendimento isolado e 

suas relações mútuas (Kolb & Whishaw, 2002; Ganesh et al., 2012). 

Partindo das considerações descritas, das lacunas existentes na literatura e da 

necessidade de compreender o processo de ativação cerebral, em homens e mulheres, 

diante de uma tarefa cognitivo-motora realizada em ambiente virtual, o seguinte 

questionamento norteou esta pesquisa: o comportamento do potencial de ativação 

cerebral, diante da execução de uma tarefa motora, em ambiente virtual, difere entre os 

gêneros? 
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2. JUSTIFICATIVA 

Elucidar as diferenças de gênero específicas, na atividade cortical, em tarefas 

com demanda cognitivo-motora, torna-se essencial, com implicações para futuros 

estudos clínicos. Percepções sobre a etiologia das diferenças sexuais, no cérebro 

humano normal, fornece uma base importante para delinear os mecanismos 

fisiopatológicos, subjacentes às diferenças entre os gêneros e, assim, podem orientar o 

desenvolvimento de tratamentos específicos. 

Além disso, tendo em vista que os estudos que demonstram o padrão de ativação 

cerebral, em ambientes terapêuticos baseado em RV, são ainda escassos, almeja-se, 

com esse estudo, aprofundar o conhecimento intelectual e científico no que diz respeito 

ao comportamento da atividade cerebral dos gêneros feminino e masculino, em um 

ambiente virtual.  Isto permitirá conhecer um pouco mais sobre como o cérebro de 

homens e mulheres respondem aos estímulos da terapia, se há diferenças ou não, e, 

por conseguinte, levando a um avanço na investigação a respeito dos ambientes 

terapêuticos utilizados na fisioterapia. 

Espera-se poder apontar a RV como um recurso terapêutico alternativo, de alta 

efetividade e baixo custo para o processo de reabilitação, permitindo maior 

acessibilidade a novas tecnologias, cujos efeitos sejam cientificamente respaldados e 

estimulem o desenvolvimento de novas pesquisas. 
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3. HIPÓTESE DA PESQUISA 

O comportamento do potencial de ativação cerebral difere entre os gêneros feminino 

e masculino, jovens saudáveis, quando estes são submetidos a uma tarefa motora 

baseada em realidade virtual. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral:  

Investigar a atividade cerebral de homens e mulheres, jovens saudáveis, durante 

atividade motora realizada em ambiente virtual. 

4.2 Objetivos específicos:  

 Avaliar a atividade cerebral de indivíduos saudáveis de ambos os sexos durante a 

intervenção em RV; 

 Comparar as diferenças nos potenciais de ativação e locais de ativação cerebral, 

entre os gêneros feminino e masculino; 

 Verificar o predomínio de ativação cortical nos jogos de realidade virtual, entre os 

gêneros; 

 Investigar a relação entre possíveis predomínios de padrões de ativação cerebral, 

gênero e jogo virtual; 
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5. METODOLOGIA 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo comparativo.  

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal/RN. 

5.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e aprovado sob o parecer 387.749. 

Todos os voluntários foram esclarecidos a respeito dos objetivos, procedimentos, 

benefícios e riscos da pesquisa e, uma vez tendo concordado em participar deste estudo, 

foram instruídos a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice 1), conforme Resolução n° 466/12 o Conselho Nacional de Saúde. 

5.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra por conveniência foi composta por 30 indivíduos jovens saudáveis, sendo 

15 mulheres (A) e 15 homens (B), seguindo os critérios de inclusão. A seleção dos 

indivíduos ocorreu entre alunos do curso de graduação da UFRN. 

5.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

5.5.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os critérios de inclusão para esse estudo foram: aceitar fazer parte deste estudo 

voluntariamente, ter idade superior a 18 anos e inferior a 30 anos, apresentar bom estado 

cognitivo, de acordo com o Mini Exame de Estado Mental (MEEM), ser 

hemodinamicamente estável, com regular condicionamento cardiorrespiratório, não 

possuírem marca-passo, não fazer uso de medicamentos psicotrópicos, não apresentarem 

histórico de lesões cerebrovasculares, epilepsia fótica ou outras desordens de ordem 

neurológica, vestibular ou musculoesquelética que comprometesse a execução da 

atividade. 
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5.5.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos do estudo aqueles que apresentassem instabilidade de 

marcadores vitais, que se recusassem ou não completassem algum procedimento do 

estudo ou aqueles que requisitassem voluntariamente a sua exclusão. 

5.6 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliação geral:  

Os dados gerais dos participantes foram colhidos por meio da Ficha de Avaliação do 

Setor de Fisioterapia do HUOL (Apêndice 2), que abrange dados pessoais do voluntário 

(nome completo, idade, sexo, religião, escolaridade, naturalidade, telefone e endereço), 

dados clínicos (hábitos de vida, uso de medicamentos, antecedentes pessoais e 

familiares), conforme modelo básico aplicado por serviços de atenção fisioterapêutica. 

 Avaliação da Função Cognitiva  

Para a inclusão do paciente na pesquisa, sua função cognitiva foi avaliada por meio 

do Mini Exame do Estado Mental - MEEM (Anexo I). Trata-se de uma avaliação rápida da 

orientação espacial e temporal, memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, 

linguagem e capacidade construtivo visual. A mesma fornece um escore que varia de 0 a 

30, onde quanto maior o escore, melhor a função cognitiva do indivíduo avaliado 

(Bertolucci et al., 1994). Tendo em vista que a amostra deste estudo foi composta apenas 

por universitários, o escore mínimo aceito para a inclusão na pesquisa foi de 24 pontos 

(Bertolucci et al., 1994).  

 Avaliação da atividade eletroencefalográfica 

 A fim de se avaliar a atividade eletroencefalográfica, foi utilizado o Emotiv EPOC® 

research edition (figura 1), dispositivo de eletroencefalografia sem fio, já validado para uso 

em pesquisa científica (Badcock et al, 2013). Este equipamento consiste em 14 sensores 

posicionados na cabeça do usuário, de acordo com a disposição internacional de análise 

eletroencefalográfica do sistema 10-20 de posicionamento (figura 2), que são: antero-

frontal (AF3, AF4), frontal (F3, F4, F7, F8), fronto-central (FC5, FC6), occipital (O1, O2), 

parietal (P7, P8), temporal (T7, T8), além de dois sensores de referência.  

Cada eletrodo possui uma correspondência anatômica de áreas cerebrais (Koessler 

et al., 2009), como demonstrado na tabela 1.  
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Figura 1. Dispositivo de eletroencefalografia da Emotiv EPOC
®

. Fonte: emotiv.com 

 

 

 

Figura 2. Pontos monitorados pelo sistema Emotiv Epoc
®

 conforme determinação do sistema internacional 

10-20. Fonte: Emotiv Epoc
®

 User Manual. 
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Tabela 1. Eletrodos do Emotiv EPOC
®

 e sua correspondência anatômica das áreas cerebrais.  

Eletrodos Área cerebral correspondente 

AF3/AF4 Córtex pré-frontal esquerdo/direito 

F3/F4 Córtex frontal esquerdo/direito 

F7/F8 Córtex frontal esquerdo/direito 

FC5/FC6 Área motora primária esquerda/direita 

T7/T8 Córtex temporal esquerdo/direito 

P7/P8 Córtex parietal esquerdo/direito 

O1/O2 Córtex occipital esquerdo/direito 

  

O sistema por meio do software Test Bench (figura 3) possibilita a captação das 

ondas cerebrais nas cinco principais bandas: delta (0.5-4Hz), teta (4-8Hz), alfa (8-15Hz), 

beta (15-30Hz) e Gama (>30Hz).   

Em virtude da atividade proposta pelo estudo, às bandas de frequência analisadas 

foram apenas alfa e beta, ritmos cerebrais mais utilizados em estudos com movimento 

(Haufler et al.,2000). 

 

Figura 3. Tela do software Test Bench apresentando o registro do EEG bruto. 

Fonte: Sofware do Emotiv EPOC
®

. 
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5.7 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e concordância 

voluntária para participação no estudo, os voluntários assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Em seguida, passaram pela avaliação fisioterapêutica e aplicação do 

Mini Exame de Estado Mental. Só então foi realizada a preparação para a realização dos 

jogos em RV. 

Inicialmente, o Epoc® foi posicionado nos voluntários, conforme orientação fornecida 

pelo fabricante (figura 4). Todos os 14 eletrodos foram devidamente hidratados com 

solução salina, a fim de favorecer a condução e registro do sinal elétrico através do 

escalpo. Após a hidratação, o dispositivo foi posicionado na cabeça dos participantes, de 

modo que cada eletrodo ficasse em maior contato possível com a região analisada, sob o 

couro cabeludo, sem a necessidade de realização da tricotomia (Emotiv, 2011). 

Sabendo que os fios de cabelo podem interferir no sinal, participantes com muito 

cabelo, especialmente do sexo feminino, precisaram de maior atenção quanto à sua 

manipulação, de modo que fosse possível o contato adequado para obtenção de um sinal 

confiável, marcado pela cor verde no painel de controle exibido na tela do computador 

(figura 6).  

Quatro eletrodos receberam atenção especial: os dois de referência, posicionados 

bilateralmente na região temporal, imediatamente atrás das orelhas, no qual um opera 

como ponto de referência, para o qual a voltagem de todos os outros sensores é 

comparada, e o outro atua diminuindo a interferência elétrica externa. E ainda, os eletrodos 

AF3 e AF4, os quais foram requeridos a uma distância de três dedos, aproximadamente 

4cm acima da sobrancelha (figura 5) (Nicholas et al., 2013; Aspinall et al., 2013; Emotiv, 

2011).  
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Figura 4. “Headset” do Emotiv EPOC
®

 posicionado na cabeça do voluntário. 

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Orientação de posicionamento sobre escalpo. 

Fonte: Emotiv Epoc
®

 User Manual. 
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Após a adequação do equipamento, seu acionamento indicou a qualidade do sinal, 

por meio da cor referente a cada eletrodo representado na plataforma “affectiv”. Quatro 

cores compõem a legenda possível: preto (ausência de sinal ou equipamento desligado); 

vermelho (sinal fraco); amarelo (sinal regular ou viável) e verde (sinal ótimo ao 

funcionamento), sendo adotada a cor verde para início das coletas (figura 6). No software 

Test Bench, foi feito o registro e acompanhamento do sinal do EEG bruto. 

 

Figura 6. Cores de eletrodos conforme seu status de funcionamento: preto (ausência de sinal ou 

equipamento desligado); vermelho (sinal fraco); amarelo, (sinal regular ou viável) e verde (sinal ótimo ao 

funcionamento). Fonte: Painel de controle do Emotiv Epoc
®

. 

 

Em seguida, o voluntário construiu um Avatar para representá-lo no ambiente virtual. 

Este deveria ser o mais parecido possível, fisicamente, com o criador. Por fim, foi 

reproduzido um vídeo demonstrativo dos jogos que seriam realizados a posteriori, sendo 

fornecidas as devidas orientações para a execução dos mesmos. 

 Para o protocolo com realidade virtual, foi utilizado um vídeo game, da marca 

Nintendo®, denominado Wii®, por meio do jogo Wii fitplus®. Este jogo possui um acessório 

chamado Wii Balance Board® (WBB), responsável pela interface háptica entre máquina e 

sujeito participante. 

 

 

Figura 7. Controle (o Wiimote) à esquerda.  Console do Nintendo Wii
®

 ao centro e Wii Balance Board
®

 à 

direita. Fonte: nintendo.pt 
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Para este estudo, utilizaram-se jogos do segmento “equilíbrio” do jogo Wii fit plus®. 

Cada participante executou cinco jogos, durante 20 minutos de imersão virtual, 

permanecendo 4 minutos em cada, sendo executada a seguinte ordem:  

Balance bubble – trata-se de um jogo em que o indivíduo se observa dentro de uma 

bolha, a ser conduzida sobre um rio. A bolha se move atendendo a suas transferências de 

peso, sendo ajustes posturais requeridos, constantemente, durante os 60 segundos 

relativos a cada ciclo. O ambiente é tranquilo, simulando uma área florestal e há cores frias 

como azul e verde; 

Penguin slide – o jogador aparece vestido de pinguim sobre um bloco de gelo, que 

se move seguindo os seus deslocamentos. O ambiente simulado é de um espaço aberto – 

um rio, e cores frias como azul e branco dominam o cenário. O objetivo é coletar o maior 

número de peixes, que permanecem saltando de ambos os lados durante um minuto. O 

movimento é gerado por meio de transferências de peso latero-lateral (Mendes et al., 

2012).  

Soccer heading – neste jogo o jogador aparece dentro de um campo de futebol e 

precisa cabecear as bolas, lançadas a ele, em três direções: direita, esquerda e central. 

Para alcançar as bolas, são necessárias constantes transferências e ajustes posturais 

(Mendes et al., 2012). O ambiente simulado é predominantemente verde e outros avatars 

aparecem no contexto;  

Tight rope – o indivíduo aparece andando em uma corda que liga dois edifícios. 

Durante o jogo, a marcha deve ser simulada alternando os pés sobre a balança. Em 

determinado momento, um obstáculo surge, obrigando o jogador a se estabilizar com os 

dois pés e simular um salto. O ambiente é aberto e urbano com predomínio de cores 

quentes, como vermelho;  

Table tilt – consiste em uma mesa móvel com orifícios e bolas sobre ela. O objetivo é 

colocar as bolas dentro dos buracos, no menor tempo possível, utilizando o movimento da 

própria mesa, que reproduz os ajustes posturais do jogador.  É necessário o deslocamento 

multidirecional e controlado do centro de massa, mantendo os pés imóveis (Mendes et al., 

2012). O ambiente é fechado, com cores quentes alternadas de forma dinâmica. 

Recursos de segurança foram empregados durante toda a conduta. Além de um 

andador posicionado, anteriormente, e uma cadeira, posteriormente, durante o treino na 
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balança do Wii, todos contaram com um terapeuta, constantemente posicionado ao lado, 

sendo responsável pelo monitoramento do sujeito, durante o tempo da intervenção. 

Durante toda a execução da atividade com realidade virtual, os indivíduos tiveram sua 

atividade eletroencefálica mensurada através do EPOC®.  Essas informações foram 

armazenadas por meio do software Test Bench, para posterior análise. No total, cada 

coleta durou cerca de 60 minutos. 

 

5.8 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição em grupos 

Orientação e aplicação dos instrumentos de avaliação 

Seleção da amostra de acordo com os critérios de inclusão n =30 

Mulheres (A) n=15 Homens (B) n=15 

 Intervenção EEG monitorada: 20 minutos  

 

Posicionamento do EPOC®, criação do avatar e tutorial em vídeo. 

 

Remoção do EPOC®  

 

Jogo1:  
Balance Bubble 

4 minutos 

 

Jogo2:  
Penguin Slde 

4 minutos 

 

Jogo3:  
Soccer Heading 

4 minutos 

 

Jogo4:  
Tight Rope 
4 minutos 

 

Jogo5:  
Table Tilt 
4 minutos 
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5.9 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os instrumentos de avaliação propostos foram analisados segundo suas próprias 

normas de avaliação e os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas do Office 

Excel 2010.  As variáveis quantitativas foram descritas por meio de médias e desvios 

padrões. 

Os dados fornecidos pelo EPOC®
 foram capturados pelo software componente do 

SDK (Software Developer Kit), Test Bench, fornecido pela Emotiv, provedora do 

equipamento Emotiv EPOC® Reasearch Edition Windows v.2.0.0.20. Em seguida, esses 

dados foram importados para o software MATLAB® v. 2014, em associação com o 

EEGLAB®, que consiste em uma ferramenta desenvolvida para o processamento contínuo, 

relacionado ao EEG e dados eletrofisiológicos, com análise de componente independente 

(ICA) (Delorme & Makeig, 2004). Estes dados foram interpretados conforme análise 

descritiva e quantitativa do padrão de comportamento das ondas cerebrais, a partir do 

gráfico de potencial de ativação (Valipour et al.,2014).  

Para a análise do EEG, foi considerado o intervalo de 60 segundos, entre o segundo 

e terceiro minuto de execução de cada um dos cinco jogos, por ser considerado pelos 

pesquisadores desse estudo um período de maior engajamento. Considerando que, no 

primeiro minuto, houve um período de adaptação ao jogo, todos os indivíduos realizaram 

uma partida completa, antes do período de análise, que foi posteriormente. Já no minuto 

final, devido ao tempo de cada jogo (4min), houve uma interrupção brusca antes do 

término da partida, o que poderia comprometer o padrão de ativação nos diferentes 

indivíduos, não participando esse momento do período de análise.  

Inicialmente, com o intuito de retirar os ruídos provenientes da coleta, após a 

importação dos dados, foi criado uma rotina no MatLab®, denominada “Scanoise”. Nesta, o 

sinal capturado passou por um filtro passa-banda, adotando-se as frequências de 6Hz a 

40Hz. Este filtro permite a passagem de frequências onde estão compreendidas as ondas 

alfa (8-12Hz) e beta (13 a 30Hz), rejeitando as demais frequências, que não eram de 

interesse para o estudo. Após isso, foi realizado uma normalização do sinal, seguindo as 

recomendações fornecidas no manual do EPOC®, sendo aplicado um filtro DC, no qual 

calcula-se a média de cada canal e a subtrai dos seus respectivos canais. 

Partindo do princípio de que o sinal cerebral de sujeitos em vigília atinge valores até 

100mV (Blinowska & Durka, 2006; Aspinall et al.,2013), para esta pesquisa foi determinado 
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que sinais acima deste valor seriam ruídos, bem como abaixo de     -100mV, desta maneira 

foi atribuído valor de 0 para sinais que apresentaram este comportamento (figura 8). 

 

Figura 8. Representação da filtragem do sinal. Em azul, o sinal com ruídos. Em vermelho, o sinal filtrado. 

Fonte: MATLAB 

 

Do minuto selecionado em cada jogo, foi encontrado o maior intervalo comum sem 

ruído, de modo que a seleção dos tempos intragrupo fosse igual, a fim de possibilitar sua 

comparação. Após a filtragem do tempo comum a todos, foi aplicado à normalização pelo 

“zscore”, que é traduzido pela subtração da média do sinal dividido pelo desvio padrão. 

Para possibilitar a análise do poder de ativação da onda, foi necessário realizar a 

transformação do sinal no domínio do tempo, em sinal de potência, no domínio da 

frequência. Para isto, foi aplicado o periodograma de Welch (Sepulveda el al, 2015), que 

fornece uma representação, na qual contém as potências presentes em cada frequência 

que compõe o sinal. Utilizando as frequências na faixa de alfa e beta, foram verificadas as 

médias do potencial de ativação destas ondas. 

Com a determinação dos potenciais de ativação, foi realizado um cálculo de média 

por indivíduo, gerando, dessa maneira, o potencial de ativação representativo de cada 

jogo, em cada um dos canais analisados. 

De posse dos valores da média de ativação por indivíduo, foi realizado a média e 

desvio padrão, por grupo. Sendo assim, foi determinada a média do potencial de ativação 

para o grupo dos homens e das mulheres, em cada um dos canais analisados. 
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5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados numéricos foram organizados em um banco de dados e foram analisados 

pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows, versão 20.0, 

contemplando a análise descritiva e comparativa da amostra. Foi atribuída a significância 

de 5% e o intervalo de confiança de 95% para todos os testes estatísticos. 

Com o objetivo de caracterizar a amostra, foi aplicada a estatística descritiva 

(frequências, médias e desvio padrão). Com os dados numéricos do EEG foi realizada a 

estatística inferencial. Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Sminorv. Como a distribuição dos dados foi normal, utilizou-se o Teste t para 

amostras independentes para a comparação das médias do potencial de ativação cerebral, 

entre os dois grupos. 
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6. RESULTADOS  

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Participaram deste estudo, 30 jovens saudáveis, sendo 15 mulheres e 15 homens, 

cujas características clínicas e sociodemográficas estão descritas na tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização da amostra segundo dados clínicos e sociodemográficos (n=30). 

VARIÁVEIS MULHERES (A) 
(n=15) 

HOMENS (B) 
(n=15) 

Média de idade 21,33± 2,66 
 

23±2,39 

Estado civil 100% Solteiros 100% Solteiros 
 

Escolaridade 
Superior completo 

Superior incompleto 

93% superior 
incompleto 

7% superior completo 
 

87% superior 
incompleto 

13% superior 
completo 

Contato prévio com Wii 60% 66,6% 

MEEM 27,4±1,99 28,6±1,95 

 

6.2 POTENCIAIS DE ATIVAÇÃO 

Após a coleta dos dados obtidos pelo Emotiv Epoc®, os mesmos foram transferidos 

para o software MatLAb®, passando por todo o processamento citado anteriormente.  

As figuras abaixo representam a análise descritiva das médias de potencial de 

ativação cerebral, captados por cada um dos 14 canais do EEG, dentro do espectro das 

bandas de frequência alfa e beta, em cada um dos cinco jogos. Dessa forma, essas figuras 

permitem a observação do comportamento médio das ondas cerebrais, ao longo de todo o 

escalpo, em ambos os grupos analisados. 
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Figura 9. Média e desvio padrão do potencial de ativação na 

frequência alfa, jogo Balance Bubble. 

 

Figura 11. Média e desvio padrão do potencial de ativação na 

frequência alfa, jogo Penguim Slide. 

 

Figura 13. Média e desvio padrão do potencial de ativação na 

frequência alfa, jogo Soccer Heading. 

 

 

Figura 10. Média e desvio padrão do potencial de ativação na 

frequência beta, jogo Balance Bubble. 

 

Figura 12. Média e desvio padrão do potencial de ativação 

na frequência beta, jogo Penguim Slide. 

  

Figura 14. Média e desvio padrão do potencial de ativação na 

frequência beta, jogo Soccer Heading. 
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Figura 15. Média e desvio padrão do potencial de ativação 

na frequência alfa, jogo Tight Rope. 

 

Figura 19. Média e desvio padrão do potencial de ativação 

na frequência alfa, jogo Table Tilt.  

 

Figura 16. Média e desvio padrão do potencial de ativação 

na frequência beta, jogo Tight Rope. 

 

Figura 18. Média e desvio padrão do potencial de ativação 

na frequência beta, jogo Table Tilt. 
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6.3 COMPARAÇÃO DA ATIVAÇÃO CEREBRAL ENTRE HOMENS E 
MULHERES 
 

As tabelas abaixo representam a análise estatística comparativa das médias 

dos potenciais de ativação cerebral entre os homens e as mulheres, em cada um 

dos cinco jogos utilizados. 

A tabela 3 é representativa do primeiro jogo: Balance Bubble. Na frequência de 

alfa, as médias das mulheres foram, em todos os canais, maiores que a dos 

homens. Houve diferença significativa nos canais AF3, F7, F3, P8, FC6, F4, F8, AF4. 

Na frequência beta, o comportamento das médias se repetiu, sendo maior a ativação 

das mulheres. Nesta frequência, houve diferença significativa nos canais AF3, F7, 

F3, O2, P8, F4, F8 e AF4.  

 

Tabela 3. Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral, segundo o gênero, no 
jogo Balance Bubble, nas frequências alfa e beta (n=30). 

  ALFA BETA 

JOGOS CANAL 
Gênero 

p-valor 
Gênero 

p-valor Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Balance Bubble 

AF3 0,015937 0,19414 0,016* 0,014791 0,017127 0,033* 

F7 0,016018 0,021539 0,001* 0,014865 0,018185 0,006* 

F3 0,016567 0,02064 0,007* 0,015356 0,017731 0,049* 

FC5 0,01668 0,019781 0,050 0,015548 0,017327 0,175 

T7 0,016451 0,01819 0,221 0,015505 0,016449 0,421 

P7 0,017552 0,019291 0,208 0,016484 0,017035 0,631 

O1 0,017106 0,019477 0,190 0,01596 0,016838 0,541 

O2 0,01668 0,019977 0,110 0,015447 0,01744 0,029* 

P8 0,014921 0,019475 0,001* 0,01392 0,017141 0,004* 

T8 0,017329 0,018692 0,403 0,016425 0,016704 0,83 

FC6 0,016444 0,019732 0,037* 0,015335 0,017277 0,131 

F4 0,014469 0,021469 0,000* 0,013479 0,018115 0,001* 

F8 0,016359 0,020984 0,001* 0,015121 0,017921 0,007* 

AF4 0,015692 0,020503 0,003* 0,014509 0,017618 0,015* 

 

 

A tabela 4 representa o jogo Penguin Slide. Em geral, a média dos homens foi 

maior do que das mulheres, tanto para a frequência alfa, quanto para beta. Na 

frequência de alfa, houve diferença estatística significativa em todos os 14 canais. Já 

na frequência Beta, verificaram-se diferenças nos canais F3, T7, P7, O2, P8 e T8. 
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Tabela 4. Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral no jogo Penguin Slide, 
nas frequências alfa e beta, segundo o gênero (n=30). 

  ALFA BETA 

JOGOS CANAL 

Gênero 

p-valor 

Gênero 

p-valor Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Penguin Slide 

AF3 0,034017 0,018365 0,000* 0,018782 0,016365 0,152 

F7 0,033939 0,018992 0,000* 0,018553 0,016645 0,196 

F3 0,036116 0,019239 0,000* 0,020301 0,016766 0,034* 

FC5 0,031908 0,017213 0,000* 0,018284 0,015833 0,19 

T7 0,029846 0,016569 0,000* 0,018875 0,015102 0,018* 

P7 0,0257 0,017446 0,014* 0,019254 0,015644 0,033* 

O1 0,02892 0,019417 0,001* 0,019067 0,016731 0,129 

O2 0,03401 0,019129 0,000* 0,019964 0,016613 0,031* 

P8 0,03212 0,018495 0,000* 0,020082 0,016317 0,025* 

T8 0,029739 0,01784 0,000* 0,019715 0,016117 0,007* 

FC6 0,03283 0,019267 0,001* 0,019142 0,016848 0,157 

F4 0,03288 0,018421 0,000* 0,0196 0,016791 0,061 

F8 0,035808 0,019099 0,000* 0,018194 0,016711 0,263 

AF4 0,034052 0,018137 0,001* 0,01913 0,016206 0,072 

 

A tabela 5 corresponde à comparação das medias do potencial de ativação do 

jogo Soccer Heading. As médias, para ambas as frequências analisadas, foram 

maiores no grupo dos homens. Na frequência alfa, houve diferença estatística para 

todos os canais e na faixa de Beta, houve diferença em 12 dos 14 canais 

analisados. 

Tabela 5. Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral no jogo Soccer Heading, 
nas frequências alfa e beta, segundo o gênero (n=30). 

  ALFA BETA 

JOGOS CANAL 

Gênero 

p-valor 

Gênero 

p-valor Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Soccer Heading 

AF3 0,032202 0,018837 0,000* 0,018709 0,01636 0,028* 

F7 0,029071 0,017831 0,001* 0,018137 0,015767 0,123 

F3 0,034063 0,017501 0,000* 0,019612 0,015423 0,002* 

FC5 0,029642 0,017757 0,000* 0,019079 0,015949 0,013* 

T7 0,026425 0,016174 0,000* 0,019899 0,015197 0,002* 

P7 0,025244 0,017559 0,015* 0,019296 0,015773 0,032* 

O1 0,031489 0,018467 0,000* 0,018284 0,016281 0,039* 

O2 0,031986 0,0181 0,000* 0,019857 0,015893 0,005* 

P8 0,031534 0,018112 0,000* 0,021323 0,016266 0,000* 

T8 0,02794 0,017926 0,001* 0,019671 0,01581 0,006* 

FC6 0,033081 0,018692 0,000* 0,019421 0,016232 0,008* 

F4 0,030982 0,019013 0,000* 0,020071 0,016638 0,014* 

F8 0,032147 0,017836 0,000* 0,017761 0,015687 0,104 

AF4 0,033571 0,01826 0,000* 0,019523 0,016078 0,001* 
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A tabela 6 representa o jogo Tight Rope. Para ambas as frequências 

consideradas, as médias dos dois grupos foram próximas. Houve apenas diferença 

significativa para o canal F4, tanto para a frequência alfa quanto para a frequência 

beta.  

Tabela 6. Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral no jogo Tight Rope, nas 
frequências alfa e beta, segundo o gênero (n=30).  

  ALFA BETA 

JOGOS CANAL 

Gênero 

p-valor 

Gênero 

p-valor Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Tight Rope 

AF3 0,01569 0,013982 0,215 0,014459 0,013271 0,371 

F7 0,01507 0,014044 0,512 0,013925 0,013219 0,623 

F3 0,015622 0,015386 0,869 0,014534 0,014723 0,891 

FC5 0,014667 0,013255 0,341 0,013796 0,012737 0,447 

T7 0,016279 0,013799 0,145 0,015723 0,013963 0,227 

P7 0,01658 0,015205 0,283 0,015866 0,014438 0,243 

O1 0,015549 0,015949 0,772 0,014553 0,015081 0,694 

O2 0,016688 0,014876 0,274 0,015518 0,014141 0,393 

P8 0,014232 0,013621 0,660 0,013293 0,012881 0,744 

T8 0,013501 0,013032 0,847 0,013003 0,012499 0,834 

FC6 0,01713 0,015924 0,456 0,016324 0,015105 0,431 

F4 0,016833 0,012648 0,021* 0,015771 0,012147 0,039* 

F8 0,015855 0,015158 0,623 0,014966 0,014374 0,667 

AF4 0,016575 0,01387 0,155 0,015573 0,01331 0,215 
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A tabela 7 corresponde ao último jogo: Table Tilt. Nas duas frequências, alfa e 

beta, a média do grupo dos homens é maior que do grupo das mulheres, no entanto 

na frequência de beta essas médias estão mais próximas. Houve diferença 

significativa, na faixa de alfa, em 12 dos 14 canais analisados. E na faixa de beta, 

nos canais: AF3, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, FC6, F4 e AF4. 

 
Tabela 7.  Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral no jogo Table Tilt, nas 
frequências alfa e beta, segundo o gênero (n=30).  

 
ALFA BETA 

JOGOS CANAL 

Gênero 

p-valor 

Gênero 

p-valor Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Homens 
(n=15) 

Mulheres 
(n=15) 

Table Tilt 

AF3 0,032567 0,015456 0,000* 0,018703 0,0145 0,040* 

F7 0,028458 0,015604 0,000* 0,017537 0,014517 0,077 

F3 0,032357 0,01468 0,000* 0,018101 0,013631 0,016* 

FC5 0,027445 0,015891 0,000* 0,018273 0,014972 0,026* 

T7 0,025806 0,016074 0,000* 0,019164 0,015327 0,008* 

P7 0,025147 0,01493 0,001* 0,019321 0,01407 0,002* 

O1 0,030959 0,015857 0,000* 0,019506 0,014742 0,003* 

O2 0,025304 0,016142 0,000* 0,018268 0,015193 0,044* 

P8 0,026103 0,016785 0,002* 0,018817 0,015868 0,092 

T8 0,021752 0,017241 0,897 0,016987 0,01642 0,897 

FC6 0,025551 0,015443 0,142 0,020083 0,014567 0,000* 

F4 0,028336 0,015593 0,000* 0,018977 0,014628 0,001* 

F8 0,025308 0,016642 0,003* 0,017092 0,01548 0,206 

AF4 0,02966 0,014617 0,000* 0,01871 0,013799 0,004* 
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7. DISCUSSÃO  

Os resultados encontrados nessa pesquisa foram em razão da observação e 

comparação das médias do comportamento do potencial de ativação entre os 

gêneros, nas faixas de frequência alfa e beta, em cinco jogos de RV.   

A precisão sobre a caracterização da ativação cerebral, em jovens, permite 

auxiliar diagnóstico neurológico específico e, no âmbito da Reabilitação Neurológica, 

permite estabelecer o dinamismo da ativação cerebral acerca de ambientes 

terapêuticos diversos (Pacheco et al., 2017).  

Além disso, uma maior compreensão acerca dos aspectos do funcionamento 

neural só pode ser alcançada incorporando sexo como uma variável biológica a ser 

observada. Nos últimos anos, houve uma maior atenção a estudos concentrados em 

ativação cerebral, a fim de identificar as diferenças entre gêneros (McCarthy et al., 

2015). 

Dessa maneira, esse estudo buscou identificar e comparar os resultados 

imediatos da atividade elétrica cerebral de homens e mulheres frente a diferentes 

demandas cognitivo-motoras do ambiente virtual. Assim permitindo estabelecer uma 

relação entre a abordagem terapêutica em RV, o gênero e a atividade elétrica 

cerebral. 

Pesquisas que utilizam atividade motora e processamento consciente de 

informação, frequentemente investigam os ritmos cerebrais alfa e beta, por essas 

frequências estarem relacionadas com a codificação da ação e percepção, estando 

fortemente vinculadas à ativação do córtex motor e sensorial, podendo, ainda, 

sugerir o nível de esforço neural exigido por determinada tarefa (Quandt et al., 

2012). 

Ainda, a RV envolve diferentes estímulos durante sua utilização, requerendo 

uma série de fatores de cada participante, como o estado de atenção e alerta, o 

planejamento, a correção e a execução dos movimentos, o processamento e a 

integração das informações sensoriais, visuais e auditivas, bem como o próprio 
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feedback fornecido pelo jogo a respeito da qualidade do movimento realizado 

(Maiato et al., 2013).  

Todos esses fatores envolvem uma série de redes neurais ativadas no córtex 

cerebral, algumas mais que as outras, de acordo com cada função e demanda 

cognitiva exigida, como também a integração de todas elas para gerar a resposta 

adequada aos estímulos recebidos (Maiato et al., 2013).  

7.1 Jogo Balance Bubble  

No primeiro jogo do protocolo, balance bubble, o usuário se vê dentro de uma 

bolha que percorrera um rio sinuoso. Este apresenta como demanda motora o 

deslocamento anterior do tronco durante todo o percurso, com pequenos desvios 

latero-laterais para afastar-se dos obstáculos. Requer uma demanda cognitiva de 

divisão da atenção entre o deslocamento da bolha e o cuidado com os obstáculos 

que surgem de maneira inesperada.  

Ao observar, descritivamente, o comportamento das ondas analisadas, foi 

verificado que, na faixa de alfa, a atividade cerebral intragrupo foi bastante 

semelhante, com um desvio padrão pequeno e as mulheres apresentando maior 

ativação. Ao analisar o comportamento da onda beta, verificou-se grande desvio 

padrão, especialmente nas mulheres, indicando que o esforço neural e a oscilação 

foram maiores para este grupo específico. 

Diante dos resultados estatísticos encontrados, as mulheres apresentaram 

maior ativação cerebral, em ambas às ondas avaliadas. Nas duas faixas de 

frequência, alfa e beta, houve diferença significativa nos canais frontais: AF3 e AF4, 

F7 e F8, F3 e F4. Assim, houve diferença entre os grupos na ativação do córtex pré-

frontal e frontal, tendo as mulheres apresentado maior ativação. 

A área pré-frontal, representada pela ativação dos canais AF3 e AF4 é 

apontada como aquela relacionada à seleção de uma resposta motora adequada 

baseada em um repertório motor já existente, além disto, está ligada a memória de 

trabalho ou operacional, relacionando-se com o planejamento da ação pretendida 

(Machado & Haertel, 2014). 
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Ainda, a área pré-motora está relacionada a opções e estratégias 

comportamentais mais adequadas à situação física e social do indivíduo e a 

manutenção de atenção.  

Sendo esse jogo o primeiro do protocolo proposto, a maior ativação encontrada 

nas mulheres poderia ser explicada pelo fato desse gênero apresentar uma maior 

ativação, quando uma atividade cognitivo-motora está relacionada a uma questão 

emocional e exige maior atenção, podendo levar a uma maior excitação (Glaser et 

al., 2012). Compreendendo que jogos iniciais de RV podem levar a um maior 

engajamento e situação de emoção, a ativação da região pré-motora pode ser maior 

nas mulheres, por elas recrutarem mais recursos mentais para integrar os 

componentes cognitivos e emocionais exigidos pela atividade (Chang et al, 2018). 

A área frontal, representada pelos canais F3 e F4, F7 e F8, também está 

relacionada com as funções executivas, permitindo que os indivíduos captem os 

estímulos provenientes do ambiente e respondam adequadamente a eles, estando 

envolvidos no planejamento de estratégias motoras (Luft & Andrade, 2006 e 

Machado & Hartel., 2014). 

Assim, é possível que o grupo das mulheres, durante realização do jogo 

Balance Bubble, apresente um maior estado de atenção e alerta, tanto para o 

recebimento das informações, durante a execução de seus movimentos, como 

também para a interpretação desses sinais, levando à possível mudança ou 

manutenção de seus movimentos.  

Desse modo, o córtex frontal apresenta-se como a área envolvida no controle 

da atenção, planejamento, correção e execução dos movimentos, além de estar 

diretamente relacionada ao gerenciamento de recursos cognitivos e emocionais 

durante a realização de uma tarefa (Maiato, 2013). Isso pode justificar os altos níveis 

de ativação atingidos nos canais frontais, no grupo das mulheres, durante o primeiro 

jogo virtual. 

Além disso, houve diferença significativa da área parietal direita (P8), para 

ambas as frequências de onda analisadas, sendo a maior ativação em mulheres. 

Essa região integra informações recebidas das áreas secundárias auditiva, visual e 

somestésica, além de ser importante para a percepção espacial, permitindo ao 



43 
 

indivíduo determinar as relações entre os objetos no espaço extrapessoal (Machado 

& Haertel, 2014). Ela permite também que se tenha uma imagem das partes 

componentes do próprio corpo e a figura do avatar, representação do indivíduo no 

jogo de RV, pode induzir a maior ativação desse canal. 

 Ademais, o hemisfério direito está mais relacionado com processos visuo-

espaciais e na aquisição e processamento de novas informações, características do 

ambiente virtual. O fato de a área parietal direita ser mais ativada nas mulheres pode 

estar relacionado a questões hormonais, pois há estudos que apontam que o padrão 

EEG que influencia a especialização hemisférica é modulado pelo estado hormonal 

do ciclo (Cacioppo et al, 2013).  

Além do córtex frontal, o córtex parietal está também envolvido na necessidade 

de prestar atenção, havendo, de acordo com os pesquisadores Eysenck e Keane 

(2007), uma rede frontoparietal localizada no hemisfério direito do cérebro que 

constitui um sistema direcionado para o alvo, tendo seu funcionamento influenciado 

pela expectativa, pelo conhecimento e pelos objetos presente, podendo justificar a 

ativação prevalente do canal parietal direito. 

7.2 Jogo Penguin Slide 

Comparando, descritivamente, os comportamentos das ondas neste jogo, na 

faixa de alfa, homens e mulheres apresentaram pequeno desvio padrão, indicando 

que nessa banda de frequência houve pouca diferença de ativação dentro de cada 

grupo. Já na faixa de beta, os homens apresentaram tanto maior ativação, quanto 

maior desvio padrão, comparado ao grupo nas mulheres. Esse comportamento pode 

indicar uma maior oscilação de ativação nos homens e um maior esforço neural para 

o jogo em questão. 

Sendo assim, o comportamento do potencial de ativação nesse jogo foi o 

inverso do primeiro jogo. A média de ativação para ambas as ondas foram maiores, 

em todos os canais, nos homens. Neste jogo, em se tratando da frequência alfa, 

houve diferença estatística significativa em todos os 14 canais analisados.  

Na frequência de beta, houve diferença significativa em canais 

correspondentes da região temporal (T7 e T8) e da região parietal (P8 e P7), região 
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occipital direita (O2) e frontal esquerda (F3), apresentando os homens maior 

ativação. Esse comportamento pode ser justificado pela maior conectividade nos 

homens, relacionado às redes neurais de funções motoras, sensoriais e executivas 

(Tunc et al., 2016).  

Neste jogo, o participante deve com o deslocamento sobre o Wii Balance 

Board, direcionar os movimentos do avatar, sobre uma pedra de gelo flutuante, para 

pegar o maior número de peixes que saltam sobre o gelo e evitar que ele (o jogador-

avatar) cai na água. Os peixes saltam à direita ou à esquerda, indicando a direção 

do movimento a ser feito. A pontuação é proporcional ao número de peixes 

coletados. 

A demanda motora exigida por esse jogo é o rápido deslocamento do centro de 

gravidade latero-lateralmente com os pés imóveis sobre a balança (Mendes et al., 

2012). Em se tratando de demanda cognitiva o jogo exige o planejamento de 

movimentos do personagem em direção aos alvos. 

Este jogo requer uma rápida atenção de planejamento para execução do 

movimento. De acordo com o estudo Ingalhalikar (2014), os homens apresentam 

maior agilidade nas tarefas sensório-motoras, corroborando com o resultado de 

ativação, encontrado no presente estudo.  

As observações sugerem que os cérebros masculinos são estruturados para 

facilitar a conectividade entre percepção e ação coordenada, enquanto cérebros 

femininos são projetados para facilitar a comunicação entre modos de 

processamento analítico e intuitivo (Ingalhalikar et al., 2014).  

Em outro estudo, foi observado maior conectividade estrutural relacionada às 

subunidades de função motora, sensorial e executiva em homens. O gênero 

masculino apresenta maior conectividade entre o motor e sensorial, juntamente com 

o aumento da conectividade nos sistemas frontoparietal e cíngulo-opercular, que são 

tradicionalmente associados com raciocínio complexo e controle ágil (Tunç et al, 

2016). Isso pode sugerir uma melhor coordenação percepção-ação em homens.  
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7.3 Jogo Soccer Heading 

Ao observar o comportamento das ondas no jogo Soccer Heading, foi 

constatado uma ativação cerebral bastante semelhante ao jogo anterior. Homens 

apresentando maior ativação em alfa e beta, sendo esse último apresentado com 

maior desvio padrão. 

No Soccer Heading o jogador tem como objetivo cabecear o maior número de 

bolas de futebol que são lançadas em várias direções. O avatar replica na tela os 

movimentos do jogador sobre a Wii Balance Board. Podem ser lançadas bolas ou 

cabeças de urso, de cores iguais, ou ainda chuteiras. O jogador precisa decidir, 

rapidamente, sobre deslocar-se ou permanecer parado, para evitar o choque dos 

objetos diferentes da bola contra ele, o que leva a perda de pontos. A cada bola 

cabeceada o jogador aumenta a sua pontuação. 

Dessa maneira a demanda motora desse jogo é o deslocamento do centro de 

massa latero-lateralmente com os pés imóveis, e, como demanda cognitiva, o rápido 

planejamento do movimento dos personagens em direção ao alvo (Mendes et al., 

2012). 

 Apresentando esse jogo demanda cognitivo-motora análoga ao jogo anterior, 

foi encontrado um resultado semelhante em relação à onda alfa do jogo Penguim 

Slide, nessa banda de frequência houve diferença significativa em todos os canais, 

tendo os homens apresentado médias superiores. Na faixa de beta houve diferença 

significativa em 12 dos 14 canais analisados. 

Compreendendo que os homens apresentam uma melhor coordenação 

percepção-ação, em atividades virtuais que exigem planejamento rápido, neste jogo 

foi encontrado, no gênero masculino, um padrão de ativação maior em todos os 

canais, em ambas as ondas analisadas.  

Além disso, por ser um jogo de futebol levanta-se uma questão cultural. A 

representatividade do futebol para ao público masculino ganha força e pode estar 

atrelada a maior ativação cerebral, maior engajamento e motivação durante a terapia 

oferecida. Estudos apontam que, ao assistir partidas de futebol, há uma maior 

liberação de cortisol nos homens comparado as mulheres (Van der Meij et al, 2012). 
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Portanto, uma maior ativação de alfa e beta poderia ser esperada no jogo virtual 

representativo do futebol. 

 

7.4 Jogo Tight Rope 

No jogo Tight Rope o comportamento do potencial de ativação pareceu muito 

semelhante entre os grupos, embora nas frequências alfa e beta esse 

comportamento se diferenciasse apenas para o canal frontal direito (F4), havendo 

diferença estatística entre os grupos, sendo a maior ativação em homens.  

Neste jogo o avatar precisa percorrer uma corda bamba que liga um prédio a 

outro. Em determinado ponto do percurso aparece um obstáculo e para vencê-lo o 

jogador precisa simular um pulo. O cenário não muda durante todo o caminho. 

Como demanda motora, o individuo precisa realizar uma marcha estacionária, 

sobre a Wii Balance Board, procurando manter o seu centro de gravidade dentro os 

limites de estabilidade. Para pular o obstáculo é necessário um movimento de 

tríplice flexão de membros inferiores, simulando um salto. Como demanda cognitiva 

é necessária a atenção para manter-se equilibrado e planejamento para chegar ao 

outro lado do percurso dentro do tempo estabelecido. 

Nesse jogo, não há movimentos rápidos e não é necessário rapidez no 

planejamento da ação. No cenário, com exceção de um obstáculo, não há 

mudanças de estímulos, permanecendo o mesmo durante todo o percurso. Essas 

características podem justificar os resultados encontrados em ambos os grupos e 

ondas investigadas, os quais pareceram ter um comportamento da ativação cerebral 

similar.  

Estudos sugerem que quando uma tarefa é realizada em um contexto de fundo 

emocionalmente neutro, com poucos estímulos, não são observadas diferenças na 

modulação cerebral (Ramos-Loyo et al., 2016).  

A diferença significativa, em ambas as frequências analisadas, apenas no 

canal F4, sendo a maior ativação em homens, pode ser traduzida como o aumento 

do esforço neural na região frontal direita, justificada pelo aumento da atenção, foco 
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ou demanda cognitiva a ser imposto pela RV para a execução bem-sucedida da 

tarefa (Pacheco et al., 2017). 

 

7.5 Jogo Table Tilt 

Ao observar os comportamentos das ondas no jogo Table Tilt, na faixa de alfa, 

homens e mulheres apresentaram pequeno desvio padrão. Na faixa de frequência 

beta, os homens apresentaram tanto maior ativação, quanto grande desvio padrão, 

comparado ao grupo nas mulheres. Esse comportamento pode indicar um maior 

esforço neural dos homens para o jogo em questão e o padrão de ativação 

encontrado parece ser semelhante ao verificado no jogo Penguim Slide e Soccer 

Heading.   

Na frequência de alfa, houve diferença significativa em 12 dos 14 canais 

analisados. E na frequência de beta, em canais correspondentes pré-frontais 

(AF3/AF4), frontais (F3/F4 e FC5/FC6) e occipitais (O1/O2). Além disso, houve 

diferença significativa, com maior ativação em homens, na região temporoparietal 

esquerda (T7 e P7).  

Esse jogo corresponde a uma plataforma com orifícios e bolas sobre ela. O 

objetivo do jogador é encaixar as bolas nos orifícios e evitar que elas caiam da 

plataforma, dentro do tempo determinado pelo jogo, por meio de inclinações na 

mesma que são feitas com os deslocamentos do peso corporal sobre Wii Balance 

Board. À medida que o jogador avança de fase mais bolas e orifícios vão surgindo, 

aumentando progressivamente o grau de dificuldade do jogo. O jogador só passa de 

fase se conseguir encaixar todas as bolas apresentadas no tempo determinado. A 

cada fase completada o jogador acumula pontos. Estímulos visuais e sonoros 

reforçam que o objetivo foi atingido. 

Como demanda motora é necessário deslocamento multidirecionais, lento e 

controlado do centro de massa, mantendo os pés imóveis (Mendes et al., 2012). 

Como demanda cognitiva planejar movimentos a fim de alcançar os alvos em um 

tempo limite. 
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Diante de tantos estímulos envolvidos durante a realização do jogo Table Tilt, 

as maiores medias de potencial de ativação em homens, também pode ser 

justificado pela sua maior conectividade, em ambas as frequências analisadas, 

relacionado às redes neurais de funções motoras, sensoriais e executivas (Tunc et 

al., 2016). 

 

8. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a RV, em situações de 

exposição imediata, é capaz de levar a uma ativação cerebral diferente de acordo 

com o jogo escolhido. 

As maiores médias de potencial de ativação em homens, para as bandas de 

frequência alfa e beta, foram encontradas em jogos que exigiam maior coordenação 

entre percepção e ação, em geral, jogos que demandavam agilidade, como o 

Penguim Slide, Soccer Heading e Table Tilt. Apenas no primeiro jogo, Balance 

Bubble, as mulheres apresentaram maiores médias de potencial de ativação. 

O jogo Tight Rope, por ser um jogo de poucos estímulos e poucas oscilações, 

levou a um padrão de ativação semelhante entre homens e mulheres. 

Por se tratar de uma exposição única, não podemos afirmar que os achados 

refletem os efeitos de um treino com RV sob a ativação cortical de sujeitos jovens. 

Tais efeitos só poderiam ser observados após a aplicação de um protocolo, onde os 

indivíduos seriam submetidos a uma serie de repetições e estariam propensos a 

passarem pelo processo de aprendizagem motora.  

 

Por fim, esse estudo pretende, com base nos dados encontrados, promover um 

embasamento acerca das diferenças corticais entre os gêneros, demonstrados pela 

RV, potencializando assim a sua aplicabilidade clínica e corroborar com dados que 

podem auxiliar no desenvolvimento de jogos e ambientes virtuais que possibilitem 

explorar as potencialidades específicas do gênero. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

Paciente:_______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_______ Escolaridade: __________________________ 

Data do teste: ____/____/_______ Avaliador:__________________________________  

Diagnóstico Médico:______________________________________________________ 

Diagnóstico Cinético-funcional: ____________________________________________ 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
 

 Dia da semana (1ponto) 

........................................................................................................................... 

(     ) 

 Dia do mês (1ponto)  

................................................................................................................................ 

(     ) 

 Mês (1ponto)  

..........................................................................................................................................

. 

(     ) 

 Ano (1ponto)  

..........................................................................................................................................

. 

(     ) 

 Hora aproximada (1ponto)  

...................................................................................................................... 

(     ) 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

 Local específico (andar ou setor) (1ponto) 

.............................................................................................. 

(     ) 

 Instituição (residência, hospital, clínica) (1ponto)  

.................................................................................. 

(     ) 

 Bairro ou rua próxima (1ponto) 

............................................................................................................... 

(     ) 
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 Cidade (1ponto) 

........................................................................................................................................ 

(     ) 

 Estado (1ponto) 

........................................................................................................................................ 

(     ) 

MEMÓRIA IMEDIATA 
 

 Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 

palavras.  

Dê 1 ponto para cada resposta correta 

..................................................................................................... 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais 

adiante você irá perguntá-las novamente 

 

(     ) 

ATENÇÃO E CÁLCULO 
 

 (100 – 7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto) 

................................ 

(Alternadamente, soletrar MUNDO de trás para frente) 

(     ) 

EVOCAÇÃO 
 

 Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1ponto por palavra) 

....................................................... 

(     ) 

LINGUAGEM 
 

 Nomear um relógio e uma caneta (2pontos) 

............................................................................................ 

(     ) 

 Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1ponto) 

......................................................................................... 

(     ) 

 Comando: “pegue este papel com a mão direita dobre ao meio e coloque no chão” 

(3pontos) .............. 

(     ) 

 Ler e obedecer: “Feche os olhos” (1ponto) 

.............................................................................................. 

(     ) 

 Escrever uma frase (1ponto) 

.................................................................................................................... 

(     ) 

 Copiar um desenho (1ponto) 

.................................................................................................................... 

(     ) 

ESCORE: ( ____/ 30) 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: EFEITOS 

IMEDIATOS DO EXERCÍCIO EM IMERSÃO VIRTUAL NA ATIVIDADE CEREBRAL 

– UM  ESTUDO COMPARATIVO ENTRE  ESTADOS EMOCIONAIS DE ADULTOS 

JOVENS E IDOSOS, que é que é coordenada pelo mestrando Wagner Henrique de 

Souza Silva.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar a influência de um programa de exercícios 

associados à realidade virtual por videogame Nintendo Wii® sobre a atividade 

cerebral em sessão única com duração de 20 minutos aplicada a adultos jovens e 

idosos. Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para um melhor 

entendimento do processo de envelhecimento e dinâmica cerebral. Caso decida 

aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: avaliação 

física, responder questionários, teste de cognição (perguntas sobre orientação 

geral), avaliação da atividade cerebral(eletroencefalograma) e exercício de equilíbrio 

na balança do Wii®. Os riscos envolvidos com sua participação são pequenos e 

inerentes à atividade física, como: mal-estar, dispnéia, tontura, e desestabilização 
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postural. Contudo, podem ainda ser reduzidos através das seguintes providências: o 

treinamento de equilíbrio ocorrerá dentro dos critérios de segurança previstos pela 

fisiologia do exercício e em laboratório devidamente adaptado no interior do 

departamento de fisioterapia, quanto ao esforço, além de ocorrer em área plana e 

com possiblidade de suporte em caso de desequilíbrio, haverá interrupção mediante 

intercorrência e toda a conduta será acompanhada por dois terapeutas devidamente 

orientados, não apenas em relação aos protocolos aplicados em pesquisa, mas em 

procedimentos de urgência, caso necessário. Além disso, haverá também a 

supervisão do fisioterapeuta responsável pela pesquisa. Quanto à realidade virtual, 

não há registros de problemas relativos a sua aplicação em seres humanos, 

somente no que diz respeito a lesões por uso excessivo, o que não deverá ocorrer 

pelo tempo limite previsto pelo protocolo de tratamento. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: noções sobre 

sua condição de saúde atual quanto ao seu equilíbrio e função cerebral, uma vez 

que o experimento proposto trata-se da utilização de um moderno recurso com 

evidência demonstrada no favorecimento do desempenho cerebral e do equilíbrio 

humano. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão mantidos após a conclusão da 

pesquisa por um período de 5 anos em fichas individuais e reunidas em um arquivo 

central localizado no departamento de fisioterapia em local seguro, sendo a 

divulgação dos resultados feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o coordenador da 

pesquisa, no endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova 

– Departamento de Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone 

(84)99079294. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 
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questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou 

pelo telefone (84)215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“EFEITOS IMEDIATOS DO EXERCÍCIO EM  IMERSÃO VIRTUAL  NA ATIVIDADE 

CEREBRAL  – UM  ESTUDO COMPARATIVO ENTRE  ESTADOS EMOCIONAIS 

DE ADULTOS JOVENS E IDOSOS ”. 

Participante da pesquisa: 

________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

________________________________________ 

WAGNER H DE S SILVA 

CREFITO 164343-F   

Endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – 

Departamento de Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone 

(84)99079294. 

 

Comitê de ética e Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus 

Universitário, CP 1666, Natal, 59.078-970,Brasil, 

e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55–84-3215-3135. 
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APÊNDICE 2        

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

Data da avaliação:________________ Avaliador: ______________________ 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _________     Data de Nascimento:______________   Sexo (    ) F     (    ) M 

Endereço:_______________________________________________ 

Tel.:______________  

Grau de Instrução:                                  Estado Civil: __________________ 

Profissão atual: _____________________________ 

6. DADOS CLÍNICOS  

Fatores de risco presentes: 

(    ) Hipertensão  (    ) Tabagismo  (    ) Diabetes Mellitus        (    ) Convulsões 

(    ) Obesidade   (    ) Doença cardíaca                (    )  Hipersensibilidade fótica 

( ) Outros ______________________________________________________ 

Medicação controlada: Sim (   ) Não (   ) Qual (is): ___________________________ 

Dormiu bem na noite anterior? Sim (   ) Não (   ) Quantas horas? ___________ 

Caso seja mulher, possui ciclo menstrual regular?  Sim (   ) Não (   )  Qual a data da 

sua última menstruação? ______________________________________ 

Já teve alguma experiência anterior com o vídeo game Wii?   Sim (   ) Não (   ) 

3. EXAME FISICO 

FC: ________bpm    PA: __________x_______ 
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